Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség
A WSF alapíto tragja az |PSC Magyar régió igazgáósága az IMSSU tagja és magyarországi képviselete.
Székhely: 4034 Debrecen Félegyhazi Tamás utca 15/a Éz
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Levelezés: Toók László 4034 Debrecen
Féleqyházi Tamás u. 1 §la fsz 2.

Emlékeztető
készült 2016,09.16. án megtartott Elnökségi ülésről

Helve: Videó konferencia igénybevételével

Jelen vannak:
Krizsán Károly elnök
Matuska pálalelnök
Dr Regényi Kund elnökségitag
Lów Szabolcs.elnökségi tag
Dancsó Tibor elnökségi tag
Álhndó meqhívott:
Toók László fótitkár

Krizsán Károly elnök megnyitja az ülést, köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes. Az emlékeztetőt Matuska Pál alelnök készíti,hitelesítéséreToók László fótitkáít kéri

fel.

Az Elnöksfuet tájékoáatta Matuska Pál, hogy a APara Gun sportvállalkozás képviselóje az ellene hozott
fegyelmi határozat ellen fellebbezést nyujtott be, miszerint kér bennünket, hogy a fellebbezésük további
elbírálása éljábólterjesszük az MDLSz közgyűlése elé.
Az elnökség a kérésnekhelyt adott
Mivel a haározal mqhozatalában Dr Bokros Gábor édntett, ezért felkédük az ügy lebonyolítására illetve az
ezzel kapcsoláos közgyúlés levezetéséreDr Dobrossy lstvánt, A vele történt előzetes megbeszélés,
egyeáetés szeíint a közgyúlés helyét Debrecenben, az időpontjá pedig a versenyrendszerünk sok foglalt
hétvfuéjemiatt 2016.10.20.í6.00 óráraterveuük. Az elnökség a javaslatot, egyhangúlag elfogadta.
37l2016 §z. határozat A rendkívüli közgyűlés időpontia2016.10.20. {6.00. Debrecen,

AngyalföldiTér7.

Napirendi pontok:
1./ Elnöki köszöntő
2. l Határotatképesseg meg állapítása

3.1

A

közgyúlés levezetó elnökének kijelölése,

a

jegyzókónyuezető,

hitelesíók
megválasztása
4.1 A közgyűés napirendjének elfogadása
5.10112016 ü.30) Sportfegyelmi Határozat ellen benyújtottfellebbezesnektárgyalása.
6./ Egyebek

-Az Elnökség meghallgatta Matuska Pált a 2a16. 09. 34-én megtartott Bükk Montiain puska, és
pisáoly verseny, valamint IPSC pisáoly Országos Bajokság szervezésévelés lebonyolításával

kapcsolatban érkeáek sportolói észrevételekről.
Ezen információk szerint a mai napig nem volt eredményhirdetése egyik versenynek sem, valamint a
versenyzők a mai napig nem kapták vissza a nevezési díjuk felét, amelyet MDLSz Elnökség 23t 0216

sz. haározata alapján elhatározott.
A verseny rendezójével a Fötitkárunk telefonon egyeáetett a visszafizetéssel kapcsolatban és azt a
válasá kapta, hogy jelenleg nincs ideje a visszafizetésről gondoskodnia ezért a Szövetség oldja meg
a járandóságok elrendezését.

A

verseny rendezőjének tudomása volt arról, hogy

a

Szövetség úgy támogatja az Országos

Bajnokságokat, hogy a lebonyolított verseny után minden versenyző nevezési düának az 50 §/o,át a
verseny eredményjegyzékének átadásakor egy összegben megkapja, ennek ellenére Ö a teljes
nevezési díjat beszedte a versenyzőktól.
Fővárosi Bíróság sportagi országos szakszövebégi nyilvántartási száma: 56
Adóigazgatási száma: 1 81 67883-1-09
Bankszámla száma: OTP 11714006 20397173

